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Medlem i vår Breeder Club? 
Besök vår hemsida och läs mer.

Stora hundar
med unika egenskaper 

och särskilda behov

Alla hundar från 26 till 44 kg

MAXI för alla hundar 26-44 kg

Health Nutrition – för alla stadier i livet
MAXI Adult 5+ och MAXI Ageing 8+ ger den vuxna och åldrande hunden de bästa 
förutsättningarna för två olika stadier i livet, från 5 år och från 8 år och framåt.

MAXI Adult Body Condition är anpassat för storvuxna raser med kraftfull och 
muskulös kroppstyp och hjälper till att bibehålla muskulatur och en vacker päls. 

MAXI sortimentet består av 11 individuellt anpassade foder för alla olika stadier 
i livet. Läs mer på www.royalcanin.se

MAXI
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SM-Vinnare Korthår
IB,NO,DK,LT,LV,EE,NLCh,CEC, WW-10-11, EUW-11,

NORDV-09-11 NV-08-09-10-11,SV-10 
Clingstone's No Doubt 

Ägare:  Jessica Stens  

Svenska Colliemästare 2014

SM-Vinnare Rally
LPI RLD A RLD F RLD M RLD N SE VCH  

Springmist’s The Rednex
Ägare: Marie-Louise Muhr

SM-Vinnare Agility
Puckolinas Eiko

Ägare: Ronnie Eriksson

SM-Vinnare Långhår
Seabound's The Spectacular 

Ägare: Micael Johansson
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INVIGNING AV COLLIE-SM
Fredag kl. 15 invigdes Collie-SM av vår ordförande Alf  Oskar-
son och SM Generalen Helene Eliasson från Timrå BHK som 
står som värd för årets Collie-SM.  Timrå BHK är ansvarig för 
tävlingarna medan styrelsen har ansvaret för årets utställning 
men givetvis krävs det ett tajt samarbete för att ro allt i land. 
Timrå BHK är en klubb som är under flytt. I september går flytt-
lasset till en annan tomt i Timrå varför stugan står på plintar. 

 
 Ordförande Alf  Oskarson inviger Collie-SM.

När tävlingarna var igång kunde arbetet med att fördela alla pris-
er och packa upp alla rosetter påbörjas på allvar. Det är mycket 
arbete med att fördela priser och beställa rosetter till Collie-SM. 
Diverse företag skänker priser till oss och vår huvudsponsor 
Royal Canin skänker en hel del foder och andra hundprylar. I år 
fick vi t.ex. 20 agilitytunnlar att fördela. 
Alla tävlingar förutom agilityn är officiella och i både lydnaden 
och rallyn finns det alltid startande med andra raser än collie 
varför vi har dubbla prisutdelningar. En officiell prisutdelning 
och sen den stora Collie-prisutdelningen där alla priser och stor 
rosetter delas ut. 

APPELLKLASS SPÅR
I appellklass kom till sist 3 collieekipage till start och alla tre 
genomförde tävlingen. Här är prispallen för appellen:

1. Ann-Lis Brorsson, Damaianus Zealing Zanchia, 
 164p och gk
2. Yvonne Ericsson, Dantos Othello, 131,5p
3. Åke Olofsson, Fornborgens Kaxiga kaxa, 66p

Appellmästaren 
För ett år sedan införskaffade jag mej min första collie (om nu 
inte man räknar husses collie) ifrån Marie Baaz kennel Dama-
ianus i Kvibille. Jag har även en 9-års goldentik som jag även har 
tävlat med lite grann i sök hkl. Zacha är en glad o arbetsvillig tjej 
och min plan var att kunna delta i collie-sm i Timrå.

Vi kom upp på torsdags morgon med husvagn som vi ställde på 
Vivstavars camping rätt så nära Timrås Brukshundklubb, hade 
det inte varit så varmt så var det en lagom promenad.
Det var Zachas första gång som campare i husvagn men det 
fixade hon, lite ovan vid alla som passerade så många fick veta 
att hon fanns där.
Egentligen så var hon inte riktigt klar för att tävla appell spår 
men vadå vi tar det som en träning samt miljöträning och som 
en semestertripp.
Jag måste ju säg att jag var förvånad att det gick som det gick 
med den lilla skatungen. Det var varmt och jag lite nervös med 
svetten rinnande lite överallt så låg hon på platsen trots att en 
vovve gick fram till henne, ja jo också med lite påverkan från mej 
ska jag väl ärligt erkänna 0-7 fick vi. Men om jag förstod saken 
rätt så var Zacha den enda av brukshundarna som låg på platsen 
gissa vad det kändes i hjärtetrakten.
Lydnaden gick så där men jag var nöjd med henne.

Spåren gick ute på fält någon mil från Timrå och vi fick spår 
nummer 2. Zacha tuffade på efter påsläppet lite hit och lite dit 
men första pinnen tog hon och sedan vidare. Första vinkeln var 
lite marig eftersom den låg ganska nära en stor väg men hon 
löste det också. Alla pinnarna plockade vi hem och vi möttes av 
domaren som ville se pinnarna. Stolt som hönsmamma började 
jag plocka fram pinnarna ur ryggfickan men där var bara två 
pinnar snacka om att jag blev kall men efter mycket letande i alla 
dessa fickor hittade jag till slut den tredje. Vi fick 8-9 på spåret.

Att gå ett helt spår och ta alla pinnar och sedan gå och tappa 
dem, det är en mardröm.
Att vi skulle bli collie-mästare i appell hade jag ingen tanke på 
men vi klapp det med 164p.
Jag är så stolt över min lilla tjej att hon kunde prestera det hon 
gjorde. Hon har aldrig gått ett lydnadsprogram tävlingsmässigt 
och definitivt inte på en helt ny plats. Hon är 13 mån så hon är 
väldigt ung. 
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Jag ångrar inte en dag att vi ställde upp och tävlade.
På söndagen ställde jag även ut henne och fick excellent med 
certifikatkvalitet, så hon är inte bara duktig hon är grann också 
min lilla skatunge.

Ann-Lis Brorsson med Zacha

Yvonne och Troy i spåret
Juli månad och dags för Collie-SM, som i år var på Timrå BK. 
Invigning på fredag em och därefter var det dags för appell-
klasserna. Tre ekipage anmälda/startande i spårgruppen, men 
tyvärr inga till söket.  

Ett av ekipagen var Troy (Dantos Othello) och jag. Eftersom jag 
tycker om att åka till Collie-SM för att träffa andra collieägare 
(som man oftast bara träffar en gång om året) hade jag bestämt 
mig för att Troy skulle göra sin tävlingsdebut där. 

Den debuten gick inte så bra… nästan allt som kunde gå snett, 
gick snett. Före platsliggningen blev han jättekär i en söt trefär-
gad tjej och det visade sig att han skulle ligga plats bredvid henne. 
Gick bra ca två minuter, sedan reser han sig och går fram till 
henne. Aj aj… inte bra! Ingen av oss tre fick betyg på platsligg-
ningen. En hund följde efter sin husse direkt, när vi gick ifrån.  

När vi skulle göra lydnaden hade jag svårt för att få kontakt med 
Troy och den gick så där. Betyg på allting, men mindre bra betyg. 
Budföringen, som han är jätteduktig på, avslutade han med att 
springa till tävlingsledaren. Flera dubbelkommandon för att få 
honom till mig. En stor miss att inte ha haft folk bakom ryggen 
vid träning. 

Efter drygt en och en halv timme var det dags att åka ut till 
spåren och då var dagen ”fullbordad”! Det visade sig att spåren 
gick på vall och det är något som vi inte haft möjlighet att träna 
på. Troy blev jätteglad när jag selade på och följde glatt med ut 
på vallen. När jag kommenderade spår, vrider han på huvudet 
och tittar upp på mig och ser ut som ”men matte, var är sko-
gen?” Försökte få honom att ta spåret, men såg att han bara blev 
förvirrad och jag beslöt att bryta där. 

Till min stora förvåning (och samtidigt glädje) blev vi tvåa och 
fick en fin rosett i alla fall.  Segrade gjorde Troy’s stora kärlek, 
som för övrigt är en släkting till honom.  
Dagen var mycket varm, men började faktiskt med lite åska och 
regn.  

På tal om att saker går snett… När jag skulle åka till klubben och 
backade ut bilen från stugan där vi sovit, hör jag plötsligt ett sk-
rapande ljud vid passagerarsidan. Stannar, tittar till höger och får 
se en stor tall alldeles utanför passagerarfönstret! Hur kan man 
missa en stor tall? Tack och lov blev det bara lite skrapmärken 
på bilen. 

 Ja, debuten gick inte så bra, men hur är det man säger… ”det är 
bara att bryta ihop och komma igen” :-)   

Yvonne Ericsson och Dantos Othello (Troy) 

Troy på språng!
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RALLYLYDNAD av Åsa Haglund  Min första start i fortsättningsklassen
Det var med 
pirr i magen jag 
anmälde till rally-
lydnaden på Col-
lie SM. Mer pirr 
blev det då Frida 
och jag tävlade 
sista maj och då 
fick rallytiteln i 
nybörjarklass. Jag 
trodde nämligen 
att man måste då 
vidare och tävla 
nästa klass (så är 
det inte men det 
var min tro då). 
Det innebar i 
mitt huvud att skulle Frida och jag tävla rally under collie SM så 
skulle det vara i fortsättningsklass. Så det var i den klassen hon 
blev anmäld. 

Tiden var knapp att träna in alla de nya momenten och det 
kändes inte lättare genom att hela banan i fortsättningsklass ska 
genomföras med hunden okopplad. Frida är som Pippi Lång-
strump väldigt snäll men också full av bus för att få tillvaron 
maximalt rolig så det gäller att inte vara stel och tråkig!  
Men jag gav mig sjutton på att vi skulle fixa det. Så det blev ett 
intensivt tränande med fot i sidled, stegförflyttningar, snurr och 
allt annat som hör fortsättningsklass till. Korta sekvenser. Oftast 
på någon minut flera gånger om dagen. 
Jag tog alla tillfällen i akt för att träna just när Frida hade full 
koncentration och optimalt fokus. 

Jag hade inte tränat in någon bakdelskontroll på en tunna med 
klicker som är så inne (det verkade tråkigt och tiden hade jag inte 
heller) utan jag tränade in hela momentet oftast i köket när Frida 
var som mest koncentrerad när jag skulle ta något ur kylen för 
att laga middag eller fika etc.… hon kunde göra om hur många 
gånger som helst för att få det som jag för tillfället hade i handen. 
Speciellt när husets andra hund trängdes bredvid… 

Sådana situationer kunde också vara då jag stannade bilen och 
gick in på Statoil och köpte en korv och stod utanför hundburen 
och åt. När en liten bit av korven var kvar så tog jag ut Frida och 
körde stegförflyttning i sidled, till höger och vänster som var 
vår största utmaning. Frida var taggad till max och provade och 
provade tills hon gjorde rätt och fick då korv biten och MAS-
SOR med beröm. 
Sedan när vi tränar på en plan eller på klubben så går vi delar el-
ler hela banor själva inlärningen av ett moment gör jag i sådana 
situationer och liknande som jag nämnt. Vår träning handlar om 
att hunden ska ha superkul och att jag ska ha superkul och mitt 
mål är att vår glädje ska synas på tävlingsbanan sedan! Något an-
nat är jag inte intresserad av.  

Vill också nämna Cross ( schnauzern) har också haft en stor del i 
vår träning. Ett sätt att få Frida peppad till max och också Cross 
är att låta den ena hunden sitta och titta då jag tränar och busar 
med den andra. När det är deras tur har de tänt motorn rejält.  
Jag tränade med Cross samtidigt som Frida för meningen var att 

Årets upplaga av collie-SM rivstartade på fredag eftermiddag 
med rallylydnad och appell. Båda grenarna var officiella och i ral-
lylydnaden var det totalt 51 startande fördelat på de fyra klasser-
na. Alla deltagare var inte collieekipage. 
Nybörjarklassen hade samling först och den skedde 15.15. Jag 
hann inte se speciellt mycket av nybörjarklassen för medan ny-
börjarna körde var det banvandring och sedan startade mästark-
lassen. Domare var Viktoria Norman och antalet deltagare var 
23 st. Av dessa var tre ekipage collie.

Springmist's Spooky Wild Thing med Kent Haglund 95p
Fornborgens Kaxiga Kaxa med Åke Olofsson  92p
Lawless Stormy Africa Queen med Kerstin Widmark 81p

Även fortsättningsklassen dömdes av Viktoria och i denna klass 
deltog 12 ekipage varav 3 var collies. Jag har dessvärre inte heller 
sett mycket av denna klass men resultaten talar för sig själv.
Damaianus Gnistra med Yvonne Westberg  97p 
Fancymore Crazy In Love med Anette Nyström 93p 
Dreamwishes Eloise med Ingrid Persson  78p
I avancerad klass deltog 8 ekipage och där representerades collie 
av Gemdales Unforgettable Uncle  Zam med Ingela Pettersson. 
De gjorde en mycket snygg runda men dessvärre blev de diskade 
då honörsvakten ansåg att Ingela hade tagit i hunden när de gick 
in i honörsrutan. Domare i avancerad klass var Eva Christensen. 
I klasserna nybörjare till avancerad korades rasmästaren. Ras-
mästare blev Yvonne Westberg med Damaianus Gnistra.

Rasmästare: 
1. Yvonne Westberg, Damaianus Gnistra med 97p
2. Kent Haglund, Springmist's Spooky Wild Thing med 95p
3. Anette Nyström,Fancymore Crazy In Love med 93p 

I mästarklassen deltog två collies bland de sju startande. Även 
i denna klass var Eva Christensen domare. Bägge hundarna i 
mästarklassen fyllde 10 år i mars. Marie-Louise gjorde en mycket 
snygg runda och enligt mig förtjänade hon mer poäng än vad 
hon fick.
Springmist's The Rednex med Marie-Louise Muhr 71p
Springmist's Fiddle-Faddler med Åsa Haglund  70p
I mästarklassen korades även SM-vinnaren och det blev Marie-
Louise Muhr och Springmist's The Rednex.
Alla collieekipage gjorde fina rundor på banorna på den stekheta 
planen. Snyggt jobbat allihopa och ett stort grattis till SM-vin-
naren och rasmästaren.

Rasmästare Yvonne Westberg, Damaianus Gnistra med 99p.  
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man märkt det själv (t.ex. rört hunden). 
Tiden kröp fram… men tillslut så skulle prisutdelningen för ras-
mästerskapet på Collie SM vara. Åh, så spännande det var!  
Skulle vi bli diskade… Skulle vi uppnå kvalificerande poäng i 
fortsättningsklass..?  
När placeringar i rasmästare på Collie SM tas ut så gör det 
ifrån samtliga klasser dvs. Nybörjarklass, fortsättningsklass och 
avancerad klass tävlar mot varandra och poängen avgör placer-
ingen. Jag blir så glad och förvånad så jag hör mitt namn och 
Fridas ropas ut som 3 a i rasmästerskapet i rally!  
Och vilken fin rosett vi fick! Jag tror det är den finaste jag någon-
sin vunnit!  

Det som var grädden på moset och det som ändock gjorde mig 
gladast och stoltast var när domaren kommer fram till mig och 
säger ” det var så härligt att se er, ni har sådant samarbete, glädje 
och sådan positiv energi, det är just det rally handlar om!”  
Det var så hon sedan hade skrivit i bedömningsprotokollet ock-
så. Poängen då? Vi fick 93 poäng. 
I vanlig ordning så står jag för avdragen denna gång så hade jag 
inte fört ihop fötterna som avslutning på två av momenten och 
vi fick ett poängs avdrag för Fridas sneda läggande. 

Det är fortfarande en del skeptiker runt rallylydnaden… ja, inte 
bland de som kan grenen… utan bland de som inte kan den och 
inte utövar den. Det är tråkigt tycker jag… 
Skulle jag få säga något GENERELLT om svårhetsgraden så 
skulle jag säga att det krävs lika mycket träning för en otränad 
hund att kunna prestera i nybörjarklass i rally som lydnadsklass 
1. 
Om man sedan har en hund som har tränat, tävlat mycket i lyd-
nad och sedan går över till rally så har man generellt ett försprång 
man har ju övat upp kontakten och linförigheten. Likadant med 
de som tränat och tävlat mycket rally har ett försprång före de 
otränade hundarna om de börjar träna lydnad. 

Jag har fått en nytändning i hundträningen sedan jag började 
med rallyträningen. Jag tränar ofta (men korta sekvenser) för att 
det är så roligt! Så här mycket har jag aldrig tränat lydnad.  
Jag var ärligt talat döless på momenten och dess träning i lydnad-
klass efter jag tränat detta i 25 år… Nu tränar vi lydnadsmoment 
blandat med rallymoment och det blir aldrig tråkigt. Enligt min 
mening har dessa grenars träning massor att ge till varandra!  

han också skulle vara med på rallytävlingen men tyvärr blev han 
sjuk och fick karens så jag fick motvilligt stryka honom.  
Så kommer dagen före tävlingen och jag kommer plötsligt på 
att jag inte har tränat en bana med hinder i utan enbart tränat 
hinder separat… och vi befinner oss i vår stuga en bra bit ifrån 
de möjligheterna… Hjälp hur gör jag nu? 
Då kommer min snälla sambo till räddning och snickrar på några 
minuter ihop ett hinder till oss. Så sedan var det att snabbt hitta 
en plan och bygga in hinder i banan och sedan köra på.  
Frida brukar ge max om jag drar i gång henne rejält före genom 
genom att kampa med henne före och som sagt träna Cross så 
hon får se på. 

Så kom då den stora dagen… tävlingsdagen…! 
Cross är som vanligt med och jag har tagit med mig bästa lek-
saken och har massor med fjärilar i magen!  
Det var väldigt roligt att se andra collies tävla och tillsammans 
med sin matte och eller husse eller sitta bredvid och titta på täv-
lingarna. Många collies på en och samma plats hör inte till van-
ligheterna på klubbarna häromkring i alla fall inte om det inte är 
utställning. 
Det var trevligt att få se och kunna heja på andra colliemänni-
skor som jag är vän med på facebook men aldrig sett i ”real life”.  

I fortsättningsklass kan banbyggaren välja på 48 olika moment 
(30 från nybörjarklass och 18 från fortsättningsklass) så det är 
alltid spännande att hämta ut banritningen.  

Jag tittar på ritningen och tycker att den känns bra… tills jag ser 
den i verkligheten och ser att de i åttans frestelse lagt ut köttb-
ullar och kopia av Fridas favvoleksak. Dessa frestelser skulle vi 
sedan runda ett par gånger… 

Jag fick lite ont i magen och min livliga fantasi tog över och 
jag tänkte att i nästkommande collieblad skulle det stå om de 
lyckade tävlingarna men det var tråkigt med collien som hade 
förstört genom att under tävling springa fram och ta en leksak 
och sedan springa runt runt i minst en timme med en förare och 
ägare som saknade kontroll… hjälp, vad har jag gett mig in på… 
vi hade inte övat åttans frestelser speciellt… och är det något 
som Frida inte kan motstå så är det köttbullar och hennes favorit 
leksaker. Hade varit intressant att ta pulsen och blodtryck på mig 
före start… 

Banvandringen var åtta minuter och jag använde dem fullt ut. 
Tränade speciellt på tempoväxling som brukar vara mitt gissel 
och att ta rätt antal steg och så gick jag och åttans frestelse lite 
extra. 
Så var det snart vår tur. Vi gjorde som vi alltid brukar. Jag kam-
pade och tränade med Cross framför Frida och tog sedan ut 
henne och tog något moment och gav korv och kampade sedan 
tills hon kändes supertaggad! Fast det är en balansgång detta 
att sluta i tid… för drar jag upp henne för mycket så kan hon 
vid varje stopp göra sitt, plats o stå på eget initiativ före jag ens 
reagerat… 

Ärligt talat så minns jag inte mycket av vår runda förutom att vi 
hade roligt och gott samarbete och Frida hade 100 proc. fokus. 
Efteråt så kändes det som det gått väldigt bra. Förutom att Frida 
vid ett tillfälle lade sig lite snett. Jag hade så tur så jag hade en 
vän som filmade med min telefon så jag kunde se. Och det gick 
i raskt tempo. Men jag hade ingen aning om slutresultatet för jag 
är långt ifrån någon expert i rally och man kan bli diskad utan att 
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Jag uppmuntrar alla andra collieägare att delta i nästa års Collie 
SM oavsett vilken gren man är intresserad av utställning, bruks, 
agility, lydnad och eller rally. För det är speciellt detta med att få 
träffa andra collieägare och tävla tillsammans med flera collies. 

Nu kommer jag att använda hösten till att träna rally och lydnad 
med både Cross och Frida och min förhoppning är att jag har 
möjlighet att starta i nästa års Collie SM i både rallylydnad och 
lydnad. 

Anette Nyström  

SM-vinnaren i Rally 
Collie-SM för mig och Rex – SE VCH, LP1, RDLN, RLDF, 
RLDA, RLDM Springmist´s The Rednex.

Jag var länge i valet och kvalet om jag skulle anmäla mig och Rex 
till Collie-SM i Rallylydnad. Men till slut så beslöt jag mig för att 
göra det. Rex är ju 10,5 år och det kan ju vara sista chansen att 
tävla med honom på Collie-SM.
Tack vara att jag fick ta över en bokning på ett vandrarhem hade 
jag dessutom boendet fixat. Jag och min dotter Johanna åkte upp 
till Timrå på torsdagen. Vi skulle ju tävla på fredag eftermiddag.

Rallyn började inte förrän 16.00 på eftermiddagen och det var 
bra i värmen som var. Vi hade sista startnumret och jag var gan-
ska nervös vilket visade sig vid första skylten där jag räknade fel. 
Men efter det kändes det jättebra. Rex gjorde ett islag vid sista 
hindret men vad gjorde det. Känslan var toppen och det visade 
sig ju att vi vann.

Marie-Louise och Rex

Åsa Haglund med Springmist's Fiddler-Faddler i Mästarklass

Rasmästare i Rallylydnad. Yvonne Westberg, Kent Haglund och Anette Nyström.

SM-mästare i Rallylydnad - Marie-Louise Muhr och Rex
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BRUKS LÄGRE -HÖGRE -ELITKLASS
Lördag morgon var det samling redan kl. 8:00 med lottning av 
de 6 startande colliehundarna i spår klasser lägre till elit och de 
4 startande i sök klasser lägre och högre.  

Platsliggning med skott och budföring med skott genomfördes 
på klubben innan alla högre och elithundar begav sig till den 
näraliggande skogen för uppletande. En fin ruta med inte alltför 
tät vegetation men det var redan ganska varmt och inte så my-
cket vind. Rutan var utslagsgivande med resultat från 5p till 8,5p.
Efter uppletandet åkte spårhundarna till spårskogen medan sök-
hundarna väntade ett tag till på klubben innan de åkte iväg till 
sin sökruta.

Första påsläpp var en elithund som tyvärr fick bryta nästan med 
en gång då ett jordgetingbo kom i vägen… Därefter följde 3 
spårhundar i högre klass som alla kom runt med alla pinnar men 
med varierande framgång i upptagsrutan. Alla 3 var rejält varma 
och svettiga efter ca 30 minuters spårning i den timråska terrän-
gen; upp och ner över myr och häll, vatten och ris. 

Därefter följde elithund nr 2 som också bröt men på det mest 
snöpliga sättet – de fann inget slut! Sista spårhund var i lägre 
klass och det ekipaget bröt också vilket medförde att det fanns 
tre spårhundar kvar till lydnaden.

I söket fick alla ekipage glädjande nog betyg och totalt kom där-
för 7 hundar till start i lydnaden. 
Vid 15-tiden kunde då till sist lydnaden sätta igång och det var 
rejält varmt på plan. Först ut var de 2 lägre sökhundarna, därefter 
de 3 högre spår och sist de 2 högre sök. Den ena sökhunden i 
högre klass bröt här tävlingen.

Bruksprov är en mångkampstävling där det på slutet av tävlings-
dagen märks om hundarna har vad som krävs för att orka med 
ett lydnadsprogram. Det behövs en hel del motor och arbetsvilja 
i hunden för att orka det där sista…

Av olika anledningar så gick lydnaden bättre för vissa än för 
andra och till slut kunde vi summera ihop dagen och dela ut 
priserna för årets Rasmästare i Bruks. 
Tyvärr blev det ingen SM-vinnare i bruks i år då ingen av elit-
hundarna genomförde tävlingen. 
 

Prisutdelning Rasmästare i högre-lägre
1: Yvonne Westberg med Fachings Morningbeam In The Rainbow,  högre sök  449p
2: Bettan Bauer med Springsmist’s Wild Furios Monster,  högre spår  425,5p
3: Linda Fahlen med Gemdales Åtnjutande Århild,  lägre sök  425p
4: Yvonne Johansson med Vilda-Meduza Busiga Bella  lägre sök  388p
5: Kirsten Wretstrand med Fancymore Angel Of  Diamonds  högre spår  376p
6: Margaretha Carlsson med Fancymore Guardian Angel  högre spår  364,5 p.



29

Jag har förmånen att få ha sålt två hun-
dar till Kirsten, som bor i Kivik. Avstån-
det gör det lite svårare att kunna träna och 
träffas, men eftersom jag vet att Kirsten 
är en träningsnarkoman och hundarna är 
genomtränade så varför inte testa att täv-
la. Jag är ju dessutom aldrig nervös utan 
tar det för en kul grej. Det viktiga är ju 
inte att vinna utan delta :-)

Eftersom både mor och dotter är uppflyt-
tade till hkl spår, så erbjöd jag mig att tävla 
med en av hundarna, ”Välj vem du vill ha, 
jag tar den som blir över.” 
Det blev Signe. Vi har tävlat en gång ti-
digare i appellklass på Collie-SM i Oskar-
shamn, och då blev vi godkända.  

Hur som helst, nu var det högreklass som 
jag inte har tävlat i sen min Robin blev 
uppflyttad 1993. Många år sedan, vilka 
moment ingår nu? Kirsten fick förklara 
via telefon och mailade sedan lite om hur 
hon brukar göra och vilka kommandon 
hon använder. Även uttal och betoning 
har sin betydelse om man ska tävla någon 
annans hund. 
På onsdag före sm-helgen anlände ett 
gäng valpar och det gjorde inte att för-
beredelserna blev bättre. Torsdag innan 
SM körde vi ner alla priser till klubbstu-
gan och jag passade på att ”träna” framåt-
sändande med stolar och targets, kryp 
(fungerade ju superbra) och hoppet (sis-
ådär). Signe (hunden) är nämligen en dam 
som vill prata både högt och ofta, vilket 
medför poängavdrag i skarpt läge. 

Så till tävlingsdagen. Vi fort tidigt till 
klubben för att checka i. 3 ekipage i hö-
greklass, Kirsten, Bettan Bauer och jag. 
Plats-liggning först på klubben, sedan up-
pletande. Jag och Signe skulle starta efter 
hennes matte och Rutan. Signe for ut och 
hämtade sitt första föremål. Vad händer? 
Jo, hon får vittring på sin matte och tänk-
er springa iväg till henne med föremålet i 
munnen. Fick köra med hela min verbala 
förmåga och lite till, för att hon skulle lev-
erera till mig… 3 föremål hämtades men 
med olydnad (som det stod i protokollet) 
betyg 5 och 6.

Spåret nästa. Vi lottades som att gå ut 
som nummer fyra. Värmen började bli 
olidlig samt att hur många broms som 
helst försökte att kalasa både på mig och 
hunden. Spårlinan lades ut vid vägkanten 
och selen sattes på, väntan var lång, ja 

Signe på spårtävling med uppfödarmatte

jättelång. När domarna kommer är det 
FIKApaus!!! OK, drack en cola zero för 
att svalka av mig, sen helt plötsligt var det 
dags! 

Vårt spår låg en bit ner från vägen och se-
dan blev vi visade alla hörn och påsläpps-
punkten. Signe for fram och tillbaka, ett 
tag så var hon rätt men ångrade sig. Helt 
plötsligt hör jag ”bakspår-tillbaka till ru-
tan”. Vevade in linan igen och kommend-
erade henne att leta spår och japp, då bar 
det iväg. 
Första pinnen markeras och jag gör pre-
cis som det står i mitt mail, lek och kasta 
den bakåt så honfår springa, hämta och 
kampa lite. Skickar i väg henne igen och 
plask så blir jag blöt om fötterna, ner i ett 
myrhål och sedan uppför ett litet berg och 
sen nerför, tankarna går i riktning mot 
att kan man verkligen lägga ett spår här? 
Ja tydligen, för nu så markerade hon en 
pinne till. 

Nu är både jag och hunden trött, vi le-
ker inte så mycket. Spåret fortsätter i 
en fruktansvärd terräng och jag tror att 
hon nästan har tappat bort sig, ingen 
pinne på länge. Tänker att hon har säk-
ert tappat bort spåret i riset. Plötsligt står 

hon där och både jag och hunden är helt 
slut. Nu leker vi inte alls utan jag stoppar 
bort den. 

Hjärnan börjar bli överhettad och nu 
bryr jag mig inte om att varken räkna el-
ler leka… spåret fortsätter i samma j-la 
terräng upp och ner över vindfäller och 
små bäckar, en skogsbilväg, men nu är vi 
nog helt ”lost”, men Signe jobbar på och 
eftersom hennes näsa fungerar så släpar 
jag mig efter. Pinnar hittar hon vartefter, 
jag hinner tänkal, ”är spåret 200 meter 
längre nu, ja då dör jag. De får ge både 
syrgas och hämta ambulans”, men se där 
ligger den där lite extra långa pinnen och 
vi är framme!
En spårmottagare frågar om det gått bra, 
kan ju nästan inte andas och är lika röd i 
ansiktet som en solmogen tomat, får fram 
mina pinnar och det är ju alla sju + en. 
Duktig hund :-) 

Kirsten ansluter och det visar sig att både 
hon och Bettan också har gått runt sina 
spår men att elithundarna och lägrehun-
den har brutit. Då söket skall gå efter 
spåren så far vi ner till älven för att låta 
hundarna svalka av sig. 
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Då var det dags för sista momentet - 
lydnaden. 
Jag skall starta efter Rutan med en hund 
emellan. Fick instruktioner att se till att 
Signe skulle vara tyst medan Rutan var 
på planen. Hur lätt är det på en skala? 
Med godisfulla fickor la jag upp en taktik; 
fotgående bland bilarna ca 3 steg åt gån-
gen och belönade vid varje halt med en 
godis. Ni kan ju själva räkna ut hur många 
godisbitar hon fick i sig… För varje gång 
hennes matte belönade Rutan och ropade 
kommandon, så var hon på en annan 
planet. 

Så var det då vår tur. Försökte gå in på 
planen från ett annat håll bara för att Signe 
skulle slippa vittringen från sin matte. 
Fritt följ; vilket dumt moment att börja 
med när hunden vill vara någon annan-
stans… fick betyg i alla fall av en domare, 
den andra hörde nog när jag lät som Sir 
Väs.  

Inkallande med ställande. 
Typiskt, hunden skulle sitta precis där 
matte hade lämnat planen. Kommend-
erade stanna kvar och lämnade… Signe 
satt kvar men med huvudet bak-o-fram. 
Gick ju bra i alla fall då hon stannade fint; 
betyg 8,5.  Tyckte att nu börjar hunden 
känna igen momenten och det gick rätt 
skapligt. Fick fråga tävlingsledaren vid ett 
tillfälle om vilket som var nästa moment. 
Totalt fick vi ihop 364,5 p och godkänd.
Vann gjorde Bettan Bauer med sin Bailey 
på 425,5 p, Kirsten och Rutan 376 p (de 
debuterade i klassen) och vi på en tredje 
plats och vi fick en fin grön rosett vid 
prisutdelningen.

Tack till Kirsten som har fantastiska spår-
flickor och som tordes låna ut en av dem 
till uppfödarmatte. Tack också till Timrå 
BK med funktionärer som hjälpte col-

lieklubben att genomföra Collie-SM samt 
ett extra tack till spårläggarna för de mest 
kluriga och skitjobbiga spåren. Vad är väl 
ett gympass jämfört med ett Timrå-spår?

Margaretha Carlsson med Signe

Kliniken är välutrustad med operationssalar, ultraljud, digitalröntgen, laboratorium och 
en rehabavdelning med simbassäng. Vi har även en tandavdelning med egen tandläkare. 

Veterinärer: Jörgen Junkergård, Helen Falkenström, Caroline Adamsson, Karin Agin, 
Caroline Gredmar, Thomas Hûtter, Åsa Lidman, Jennifer Nilsson, Lise Winberg-Olsen

Frögatan 4, 653 43 Karlstad, telefon 054-15 06 20, www.solstadenssmadjursklinik.se

sjuKVård 
frisKVård 
rehab 
hundsim

Vi erbjuder våra 
kunder en komplett 
smådjursanläggning
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Mitt Collie-SM, 2014

Så var det dags för Collie-SM 2014! Jag 
och min korthårstik Alba var anmälda till 
lägre klass sök och det här var första gån-
gen vi ställde upp i ett rasmästerskap. Lite 
tävlingsnerver blir det ju alltid men vid 
det här tävlingstillfället fanns det också en 
trevlig förväntan i att få se duktiga collies 
i arbete, vilket dämpade tävlingsnerverna 
i alla fall en aning. 

Vi träffades klockan 08.00 på Timrå BHK 
och tävlingen började med platsliggning 
och budföring. Platsen gick fint, Alba låg 
lugnt och tryggt. Efter det var det dags 
för budföring och här blev det minsann 
lite bus. Albas tankar låg tydligen kvar på 
den externbelöning vi använt inför plats-
liggningen och hon drog därför av plan 
för att kolla om den låg kvar… Hmm… 
När hon konstaterat att den inte fanns 
kvar fullföljde hon resten av budföringen. 

Medan domarlaget åkte ut för att bedöma 
spårupptag och uppletande så fick vi en 
liten paus. Här fanns det tid för lite trev-
ligt collieprat! Så otroligt roligt att få träffa 
andra som är aktiva med rasen och att få 
ansikten på dem som man mest haft koll 
på med hjälp av hemsidor och bloggar.

Efter en stunds väntan blev det dags för 
söket. Vid det här laget stekte verkligen 
solen och termometern visade 28 grader. 
Pust! 

Uppe vid sökrutan möttes jag och Alba 
av en ganska varm men dock väldigt posi-
tiv tävlingsledare. All heder till arrangör-
erna denna stekheta dag! Första skicket 
ut i sökrutan blev en aning grunt. Jag be-
stämde mig för att inte skicka ut på sam-
ma sida direkt igen utan vände istället och 

skickade åt det andra hållet. Det slaget 
fungerade bättre och på tredje skicket 
koncentrerade jag mig på att skicka Alba 
lite diagonalt ut mot hörnet, för att på så 
vis få med en del av det hon missat. Även 
detta slag blev en aning grunt men med 
tanke på värmen bestämde jag mig för 
att inte pressa ut henne på samma ställe 
igen. Vi jobbade oss framåt i rutan och 
hittade två figgar men konstaterade att 
vi missat en figurant i det första hörnet. 
Jäklar också! Trots missad figurant kände 
jag mig väldigt nöjd med Alba. Det var 
verkligen stekhett och inte lätt för varken 
hundar eller förare. 

Vi åkte tillbaka till klubben och det blev 
ganska omgående dags för lydnadsdelen. 
Med tanke på vår missade figurant var 
jag inte helt säker på om vi skulle köra 
lydnaden. Om vi varit på en vanlig bruk-
stävling hade vi nog inte kört den men 
med tanke på att vi deltog i ett rasmäster-
skap så var det ändå lite roligt att göra ett 
försök. När jag plockade ut Alba ur bilen 
var hon pigg och ville jobba. 
Vi gick in på plan och körde en riktigt bra 

lydnadsdel med fin atti-
tyd. Fantastiskt kul! Det 
är verkligen viktigt att ta 
hand om sin hund i vär-
men men man kan också 
konstatera att hundarna 
orkar mer än vad man 
tror! Nu var det dags att 
pusta ut och efter att jag 
tagit hand om Alba fanns 
chansen att titta på andra 
tävlande. 

Man blir onekligen lite 
varm om hjärtat när man 
ser collies arbeta och att 
få se att flera ekipage 

gjorde trevliga lydnadsprogram med fina 
detaljer gör en om möjligt ännu mer stolt 
över vår ras. 

Sammantaget var det, trots att uppflyt-
ten inte kom, en väldigt trevlig tävlings-
dag. Runt lydnadsringen var stämningen 
hög och fina moment applåderades och 
hurrades. När jag och Alba vände kosan 
hemåt var det nog jag som var mest trött 
av oss två. Hon hängde med husse och de 
andra hundarna på promenad medan jag 
kraschade i soffan… 

Vi tackar arrangörerna och alla medtäv-
lare för en trevlig dag! 

Linda Fahlén och Alba (Gemdales Åt-
njutande Århild) 
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hanterat de tidig-
are banorna. Då 
hände det som 
inte får hända, 
Hanna och Mihx 
blev diskade pga 
att Mihx hop-
pade ett hinder 
från fel håll vid 
en lite knixig pas-
sage. De andra 
två ekipagen tog 
sig runt banan.  

Det rådde viss 
förvirring vid re-
sultatredovisnin-
gen på plats och 
vi fick ingen klar-
het i vilket eki-
page som vann 
finalklassen. 
Till sist stod det klart att Ronnie Eriksson vunnit och senare på 
kvällen mottog de sina priser. 

SM-Vinnare i Agility - final i agilityklass 
1: Ronnie Eriksson med Puckolinas Eiko 
2: Thomas Strand med Springmist’s Princess Perfekt
3: Hanna Rösth med Blue Petipas Asseb Albatross

AGILITY av Åsa Haglund

Klockan 10 på lördag förmiddag var det samling för deltagarna 
i agility på årets collie-SM. Vädret var sol från klarblå himmel 
och det var väldigt varmt på agilityplanen redan vid samlingen. 
Dessvärre var uppslutningen till agilityn lite skral, fem collieeki-
page var anmälda varav tre stycken kom till start. Domarens 
namn uppfattade jag tyvärr aldrig men från min plats såg ba-
norna väldigt trevliga ut. 

Tävlingen började med hoppklassen och det var en klass 1 bana. 
Startnummer ett hade Ronnie Eriksson med Puckolinas Eiko, 
”Eiko”. Den andra startande var Thomas Strand med Spring-
mist's Princess Perfekt ”Leia” och sist ut var Hanna Rösth med 
Blue Petipa's Asseb Albatross ”Mihx”. Alla ekipage kom runt 
banan utan diskningar. Hanna och Mihx var helt överlägsna med 
0 fel och en snabb tid. Efter att collieekipagen kört sina lopp 
var det en handfull ekipage från Timrå BK som startade. Det 
var bra med tanke på värmen och att hundarna fick vila sig lite 
i skuggan inför nästa lopp. Efter ombyggnad var det dags för 
agilityklassen. Även den var en klass 1 bana. Först ut denna gång 
var Hanna och Mihx, därefter Thomas och Leia och allra sist 
Ronnie och Eiko. Även denna klass vanns av Hanna och Mihx 
dock med 10 fel pga två rivningar. 

Alla tre ekipage kvalade in till finalen. I finalen fanns bara plats 
för fem ekipage. Det var inte ett problem men de ekipage som 
kvalade in skulle även ha resultat i bägge föregående klasserna, 
dvs ekipagen fick inte ha diskat sig i någon klass. Finalen gick i 
en agilityklass med en svårighetsgrad av en klass 2 bana. Final-
banan var med andra ord något svårare än de tidigare banorna. 
Hanna och Mihx var storfavoriter med tanke på hur snyggt de 

Vårt första SM
Årets collie-sm var det första då vi faktiskt var med och tävlade. 
Förväntningarna var så klart skyhöga. Vi blev inte besvikna vad 
det gällde arrangemanget, det blev en riktigt trevlig tävling trots 
få anmälda. 

Vår uppladdning för collie-sm lämnade däremot en del i övrigt 
att önska, med alldeles för lite träning bland annat på grund av 
flytt. Tur man är bortskämd och har en hund som ställer upp 
i alla lägen och klarar att tävla utan egentliga förberedelser!  

Mihx (Blue Petipa’s Asseb Albatross) och jag hade både agility 
och lydnad på schemat under helgen. Frågar man Mihx skulle 
han nog svara att collie-sm var den roligaste tävling han gjort på 
länge, åtminstone vad gäller agilityn. Riktigt fartiga och flytiga 
banor gjorde att han kunde röja för fullt på agilityplanen och 
den chansen försatt han inte. Fullt ös och riktigt bra tider blev 
resultatet, en lätt avhängd matte fick kämpa för att hinna med i 
loppen. Jag hängde med tillräckligt för att vi skulle vinna båda 
kvalloppen, men på den något svårare finalbanan blev farten helt 
enkelt för hög och Mihx tog ett hinder från fel håll vilket result-
erade i diskning. Surt efter två så fina kvallopp. Men vad gör 
man inte när matten drar benen efter sig, tyckte Mihx som också 
pasade på att ta några extra hinder på vägen in i mål.
 
Collie-sm bjöd också på lydnadstävling. I strålande väder. Lite 
för strålande skulle nog många av hundarna säga, värmen tog ut 
sin rätt och i alla fall Mihx (och jag med för den delen) hade svårt 

SM-vinnare Agility 
Ronnie Eriksson med Puckolinas Eiko 

med koncentrationen. Poängen blev därför inget att hurra för, 
men vi fick ihop till en andraplats i klass tre i alla fall. 
Nu ser vi fram emot u-sm i Uppsala, där vi också ska tävla i 
både agility och lydnad. Vi ska också försöka få den sista upp-
flyttningspinnen i hoppklass 2. Uppflytten till agilityklass 3 kom 
redan under förra året men den där sista uppflyttningspinnen 
i hoppklass låter fortfarande vänta på sig. Kan vi lyckas få till 
uppflytten i hoppklass också så kan vi gå vidare och klura ut nya 
mål till nästa säsong!

Hanna Rösth
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LYDNAD
Lydnaden genomfördes i två ringar samtidigt med utställningen. 
I år fanns det ingen hund som både skulle tävla i lydnad samt 
ställas ut. Arrangörerna kallade ändå lydnadsfolket till samling 
kl. 8:00 för att klara av gruppmomenten innan alla utställare 
skulle börja anmälda vid 9-tiden.
Vädret var soligt och redan på morgonen rätt varmt… inte helt 
perfekt för lydnadstävling. Vissa av hundarna hade dessutom 
tävlat dagarna innan.

Det fanns anmälda collies i alla klasserna förutom i elit så inte i 
år heller fick vi kora en SM-vinnare i lydnad.
Rasmästare i lydnad delas ut till bästa ekipage i lydnadsklasserna 
I-III. Rasmästaren kom i år från lydnadsklass II vilket även 2:e 
placerad gjorde.  

Rasmästare i lydnadsklass I-III
Lydnadsklass 1 (maxpoäng 200p)
7. Dantos Othello  Yvonne Eriksson,  122,5p
9. Shim´s Give Me One Star  Linnea Karlsson,  98p
 
Lydnadsklass 2: (maxpoäng 200p)
6. Puckolinas Kiros  Åsa Haglund,  143p 
1. Fachings Morningbeam In The Rainbow  Yvonne Westberg,  176p
2. Mironik´s Elvis  Ingela Pettersson,  167,5p 
5. Gemdales Åtnjutande Århild  Linda Fahlen,  145p
4. Vilyans Dreams Of  Blossom  Maria Johansson,  145,5p 

Lydnadsklass 3: (maxpoäng 320p)
3. Springmist´s Wild Furious Monster  Elisabeth Bauer,  209p 
8. Blue Petipa´s Asseb Albatross  Hanna Rösth,  188,5p 
10. Mironik´s Zola  Caroline Kax,  162p 

Rasmästaren i Lydnad klass I-III Yvonne Westberg, klass II. 

2:e placerad Ingela Pettersson i klass II 

3:e placerad Bettan Bauer i klass III

Linnéa Karlsson i Lydnadsklass I

Linda Fahlen i Lydnadsklass II
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UTSTÄLLNING 
Långhår
Det fanns 35 vuxna långhår och två valpar anmälda till årets 
utställning. De två största klasserna var hanar öppen med 8 
hundar respektive tikar öppen med 10 hundar.  

Bästa Valp blev tikvalpen Wicani Switched On och Bästa Junior 
blev hanen Fancymore Silver Senstation och det var även han 
som fick Certet och som blev BIS Junior. Bäst i bruksklass 
blev tiken Fancymore Angel Of  Diamonds som även blev BIS 
Bruks. Bästa Veteran blev 12-åriga Fancymore Morning Angel.
Bästa Hane blev Seabound’s The Spectacular som även blev 
BIS-1.
R-Certet bland hanarna gick till Fancymore Magic Treasure.
Bästa tik blev Amyfield Fancy Me som även fick Certet. 
R-Certet gick till Carnoustie’s Aquamarine.

Bästa hane:
1. Seabound’s The Spectacular  - BIR – BIS-1
2. Danfrebek Design De Luxe
3. Amyfield Born To Be Wild
4. Fancymore Magic Performance

UTSTÄLLNING 
Korthår
Dagens utställning började som alltid med korthåren dit 7 
hanar och 4 tikar hade anmälts, inga valpar.
Bästa Veteran blev Rowvale River Raider som även blev BIS 
Veteran. Bästa Brukklass tik och korthår totalt blev likt förra 
året i Laholm, Oneway’s Natascha Yar. 
Bland hanarna delades Certet ut till Timona Arcane As Agent, 
medan Limebrook’s Over The Moon fick Rerserv-cert.

Bästa hane:
1. Clingstone’s No Doubt - BIR
2. Rowvale River Raider – Bästa Veteran
3. Timona Arcane As Agent - Cert
4. Limebrook’s Over The Moon – R-cert

BIS Veteran Rowvale River Raider, äg. Susanne Nilsson Ottosson 

Övriga med ck:
Oneway’s Guld-Ivar Flinthjärta
Kari’Dahls Majo Maricano

Bästa tik:
1. Kari’Dahls Maja Madrugada
2. Oneway’s Natascha Yar
3. Kari’Dahls Madrina Manana

Inget Cert eller R-cert delades ut ibland tikarna eftersom de är 
fullcertade.

Övriga med ck:
Fancymore Magic Treasure
Fancymore Silver Sensation
Sammen’s Mr Blue Sky
Seabound’s The Tremendous

Bästa tik:
1. Amyfield Fancy Me – Cert
2. Fancymore Morning Angel – Bästa Veteran
3. Carnoustie’s Aquamarine – R-Cert
4. Fancymore Angel Of  Diamonds – BIS Bruks

Övriga med ck:
Damaianus Zealing Zanchia
Fancymore Guardian Angel
Sammen’s Blue Queen Of  Spades
Fancymore Angel Of  Love

BIR Clingstone’s No Doubt äg. Jessica Stens
BIM Kari’Dahls Maja Madrugada äg. Karin Dalbohm
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Bästa Tik med Cert Amyfiled Fancy Me äg. Monica Petersson.

Bästa Junior med Cert (till vänster) Fancymore Silver Sensation 
äg. Meta Carlsson.

Championklass med 1:Danfrebek Design De Luxe äg. Meta 
Carlsson samt 
2:Amyfield Born To Be Wild äg. Monica Petersson.

Veteranklass hanar med 1:
Cordylines Still High Commander, äg. Anne Carlsson
2: Fancymore Touch Of  Inspiration, äg. A-C Sandelin Jonsson

BIR Seabound’s The Spectacular äg. Micael Johansson samt 
BIM Amyfield Fancy Me äg. Monica Petersson. 

 

Redaktionen vill tacka alla som 
fotograferat under SM!

Bettan Bauer 
Anita Braxenholm
Kenneth Brorsson
Åsa Haglund
Maria Johansson
Elin Nordström
Ingrid Persson
Kirsten Wretstrand



37

BIS-1 och SM-vinnare långhår Seabound’s The Spectacular, uppf._ och äg. Micael Johansson.
Vinnare av följande priser:
Carramars VP till BIR långhår
Mosshills VP till BIS-1
Norska Collieklubbens VP till BIS-1 till BIS-1 på Svenska Collieklubbens huvudutställning.
VP till minne av Barbro Björklund, Fairlines kennel (skänkt av Kennel Top-Fashion),
priset går till uppfödaren av BIS-hunden. 
Hederspris skänkt av från International Collie Society till BIS-1 (keramikcollie).

Att vinna BIS på Collie-SM

land ska döma. Just då visste vi inte att det skulle blir Skip-
per men nu var han i bästa pälskondition och dem övriga i 
familjen hade lite mindre än önskvärt. 
När sen dagen för utställning kom så var det en varm dag, 
en väldigt varm dag. Vilket vi alla vet inte är optimalt för 
våra hundar. Men vi hittade en bra plasts i skuggan ba-
kom några träd en bit från ringen. En varm och solig dag 
avslutades med värme och solljus i våra hjärtan. Vår lilla 
”dräng” gjorde dagen! 

Tack för en fin utställning och för alla gratulationer! 

Micael Johansson & Fredrik Hägglund - Seabound’s

Årets Collie-SM blev något helt enastående för kennel 
Seabound’s. Att gå hela vägen och vinna bästa hane, BIR 
och sedan BEST IN SHOW kändes magiskt. 

Skipper är för oss en väldigt speciell hund. Vilket givetvis 
alla våra hundar är och det är vi nog inte ensamma att säga 
om våra hundar. Fast jag tror att alla som har haft hundar 
och uppfödning en längre tid så blir vissa hundar unika. 
Att Skipper har vunnit på en del utställningar är givetvis 
fantastiskt men för oss är det viktigaste hur hunden fun-
gerar hemma och i samvaro med övriga hundar och män-
niskor. Där är Skipper helt sagolik. 

Tillbaka till Collie-SM. När vi läste att Bev White skulle 
döma så kände vi direkt att vi ville ställa för henne. Något 
speciellt är det ändå när en rasspecialist från Colliens hem-
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It was a great honour to be invited to 
judge at the Swedish Collie Club’s show 
in Timrå. A wonderfully warm and sunny 
welcome awaited all those who ventured 
north (or south!) for this really enjoyable 
show. 
I enjoyed watching some of  the working 
activities organised by the Brukshundclub 
and I was really impressed by the versa-
tility of  our breed. I very much admire 
those collie owners who put the time and 
energy into making the most of  the col-
lie’s willingness to please. Our breed has 
a fine brain and physique to enable it to 
turn it's paw to many activities. 

Sunday dawned hot and sunny and I 
was pleased to see that all the collies had 
brought their tents to the show. I tried to 
make their time in the ring short so that 
they wouldn't suffer in the heat too much. 

First in the ring were the Smooth Collies. 
I found the quality to be quite good. A 
common problem was lack of  chest and 
too steep upper arm.  Type was very var-
ied as was size. Movement was ok but 
front movement was lacking extension 
because of  the upper arm problem. Tem-
peraments were excellent.

Best of  Breed was the Finnish bred Cling-
stones No Doubt. A strongly made dog 
who is well constructed with correct col-
lie balance, correct length and balance of  
head. A big dog I would like him a little 
more refined and to move a little slower. 
His movement has the desired reach in 
front and drive from the rear. 

Best dog 2 and Best Veteran was the Eng-
lish bred Rowvale River Raider. A small-
er dog but he is very well balanced. His 
head is pleasing and his movement very 
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sound. He did not have the presence of  
No Doubt but he is still a very worthy 
champion. 

Best bitch was Kari’Dahl’s Maja Madru-
gada and 2nd Best Bitch was Oneway’s 
Natasha Yar. Both these girls have very 
good conformation and movement. Maja 
Madrugada won with her better expres-
sion but it was very close decision. 

The Rough Collies were more numerous 
and better quality. The two open classes 
were fantastic!  Most of  the Roughs had 
correctly balanced heads – by that I mean 
that there were only a few that lacked the 
correct length of  backskull. Of  course 
when the collie lacks backskull the ears 
are then too wide set and this really makes 
the expression totally wrong. Try to im-
agine the same fault in a smooth collie so 
that you are not fooled by the coat hiding 
the fault!  Not very pretty I think you'll 
agree! 

A lot of  the roughs had a stop that was 
too low and there were some with stops 
that were too deep. Usually a too deep 
stop accompanies an incorrect backskull. 
Quite a few Roughs needed more neck 
and almost all had too short tail. So – that 
is my opinion – I am only one judge of  
course!

Best of  Breed Rough and Best in Show 
was Seabound's the Spectacular. When I 
saw this dog come into the ring I thought 
wow!  Now this for me is a real collie!  He 
has the presence, elegance and dignity 
that a collie should have. His construc-
tion is fantastic and this is proved by his 
wonderful floating movement around the 
ring. I could write a hundred words about 
why I loved him so much but I will just 
sum these up by saying ‘this is a proper 
Rough Collie’.

Best dog 2 was the English bred Dan-
frebek Design De Luxe. A very nice dog 
with very good construction and another 
who moved really well because of  this. I 
preferred the longer head type of  Spec-
tacular but Design has a very pleasing 
head and expression. 

Best Bitch was Amyfield Fancy Me. A 
very feminine bitch with a lovely neck 
and length of  back. She also had a very 

well balanced head and very pleasing ex-
pression. She moved really well due to her 
lovely construction. 

Best Bitch 2 was the 12 year old Fancy-
more Morning Angel. A high quality bitch 
who still retains her excellent breed type. 
She was not bothered by the heat and 
showed the youngsters how to move!  Still 
has all her teeth and they were in won-
derful condition. She was really enjoying 
her day out and I really enjoyed judging 
her. She must have been quite something 
when she was younger!  

Best junior was the Rough  Fancymore 
Silver Sensation. Beautiful Blue Merle col-
ouring with an exquisite head and expres-
sion. He shows a lot of  promise. 

Best Puppy was the Rough Wicani 
Switched On. Another from England - I 
was not surprised when I saw her breed-
ing and think she is one of  the best from 
this kennel.  Lovely head, neck and con-
struction. Shows a lot of  promise. 

Best Veteran was the Smooth River Raid-
er. 

Avelsklass winners were the progeny of  
Lawless Storm African Queen. All of  
good quality and improved in type from 
their mother. 

Breeders class was won by the Fancymore 
kennel. 4 combinations shown and all of  
excellent quality and similar type. Well 
done. 

I would like to thank the Swedish Collie 
Club for their very kind invitation and 
hospitality. Thank you too to Alf  Oskar-
son for showing me around the area, for 
your excellent company and looking after 
me so well. But most of  all, thank you to 
the exhibitors for entering under me – I 
know some of  you drove a very long way. 
Thank you very much. 

Bev White (judge)
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BIS-finaler

BIS-1 VALP Wicani Switched On, äg. Lena Ögren
BIS-1 JUNIOR Fancymore Silver Sensation äg. Meta Carlsson

BIS-1 Veteran Rowvale River Raider  
äg. Susanne Nilsson Ottosson 
BIS-2 Fancymore Morgning Angel äg Meta Carlsson. BIS-1 BRUKS  Fancymore Angel Of  Diamonds   

äg. Kirstesn Wretstrand 
BIS-2 Oneway’s Natashca Yar äg. Ing Marie Toftler.

BIS-1 Seabound’s The Spectacular äg. Micael Johansson och 
BIS-2 Clingstone’s No Doubt äg. Jessica Stens

BIS-1 Uppfödarklass Kennel Fancymore med hp.




